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Kerk-Balans
‘Kerkbalans’ is al jaren een begrip in het kerkelijk leven. Het
merendeel van de mensen die meeleven met de kerk weet wel wat
ermee wordt bedoeld, ook al laat het woord zich tevergeefs zoeken
in ‘De Van Dale’. Kerkrentmeesters nemen de term ‘Kerkbalans’
tientallen keren per jaar in de mond. En op den duur kijk je dan niet
meer naar het woord zelf. Doe je dat wel, dan zie je twee delen die
op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben. ‘Kerk’
kunnen we wel plaatsen. Maar ‘balans’?
Je kan denken aan evenwicht. Acrobatische toeren op een
evenwichtsbalk, zoals we bijvoorbeeld bij de Olympische spelen
kunnen bewonderen. Komt de atleet na een moeilijke sprong
niet helemaal goed neer op de balk, dan staat ze soms even
te wankelen (puntenaftrek!) om de balans te hervinden. Lopen
over een smalle balk is moeilijk. Dat doen met zijwind is nog veel
moeilijker. Dan vind je je balans niet zomaar terug als die even weg
is. Zoiets lijkt er aan de hand in corona-tijd. We worden allemaal
uit balans gebracht. En de kerk zelf misschien ook wel een
beetje. Maar met liefdevolle aandacht kan ze ons toch helpen ons
vertrouwen en evenwicht weer terug te vinden.
Een balans is ook een weegschaal. Aan de ene kant een gewicht,
aan de andere een tegenwicht. Dat lijkt steeds meer de rol van
de kerk te zijn in deze tijd. Tegenwicht bieden aan het toenemend
materialisme en individualisme. Met de boodschap van geloof,
hoop en liefde een ander geluid laten horen in een tijd waar
mensen al hun frustraties en complot-vermoedens ongeremd
uitstorten in de sociale media. Hoop en optimisme plaatsen
tegenover het pessimisme en het steeds maar weer benoemen van
wat niet (helemaal) goed gaat.
Een balans kun je ook opmaken. Dat gebeurt met name aan het
einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe, de tijd waarin
we nu leven: rond Kerst en Oud-en-Nieuw. Je voelt de verliezen;
je telt je zegeningen; je kijkt dankbaar naar wat er goed was; je
overdenkt de dingen die volgend jaar beter kunnen. Corona helpt
ons wellicht om te herontdekken waar het echt om gaat in het
leven. Wat is waardevol, wat zinvol en wat zou eigenlijk alleen
maar bijzaak moeten zijn? Het is goed om dat te doen, zo’n
evaluatie, ook als kerkelijke gemeente. Wat waren onze plannen
voor het afgelopen jaar? Wat is ervan terechtgekomen? Wat
hebben we geleerd?

De term de balans opmaken komt uit de wereld van het
boekhouden. Twee kolommen, de Activa (debet) en Passiva
(credit) moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als je schulden hebt,
dan moet je in staat zijn die af te lossen, anders ga je failliet. Het
liefst zijn er geen schulden en zijn de uitgaven volledig in balans
met de inkomsten. En zo komen we terug bij ‘Kerkbalans’. Toen
dat woord werd bedacht, is vast gedacht aan het boekhoudkundige
begrip. Kerkbalans gaat immers over de inkomsten van de
kerkelijke boekhouding. Het woord Kerkbalans mag dan niet in ‘De
Van Dale’ staan, het is wel terug te vinden in Wikipedia. Daar staat:
Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse
kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële
bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun
plaatselijke kerk, parochie, of gemeente. De opbrengsten van
de actie zijn een belangrijke bron voor het levensonderhoud
van dominees en pastores en het onderhoud van gebouwen.

‘Levensonderhoud van dominees’ riekt mogelijk enigszins naar
liefdadigheid. Dat is het natuurlijk niet. Wel is het zo dat het
grootste deel van de uitgaven van een gemeente de afdracht is
aan de landelijke kas van waaruit de salarissen van de predikanten
worden betaald. Die afdracht is zo rond de € 87.000,- per fulltime
predikantsplaats. Als er dan, zeg 500 huishoudens zijn die
financieel bijdragen, dan is het een simpel sommetje om uit te
rekenen wat er gemiddeld per gezin nodig is. En dan hebben we
het nog niet eens over de kosten van de gebouwen. Het gaat over
forse bedragen en flinke bijdragen die lang niet iedereen kan of wil
betalen. Hier geldt het verhaal van de sterkste schouders. Maar
hoe dan ook: iedere euro die binnenkomt is goed besteed. Een
gemeente die in moeilijke tijden zijn evenwicht moet hervinden
heeft leiderschap nodig. In de kerk spreken we niet snel over een
leider maar eerder over een voorganger, herder of pastor. Als
pastor geeft de dominee leiding aan het pastoraat, het omzien
naar hen die het moeilijk hebben en/of eenzaam zijn. Aandacht.
Iedereen is belangrijk. Iedereen mag er zijn. Zoals hij of zij is.
Het thema voor de Actie Kerkbalans in 2021 is: ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van
de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als
wij ons daar vandaag voor inzetten. We willen de Actie juist nu bij u
onder de aandacht brengen. Door de maatregelen rond corona zijn
mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen
en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet.
Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de
bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te
slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en
er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met de
gemeenteleden.
Tussen 16 en 30 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u
mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we als gemeente
onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de
toekomst.
Rindert Peerbolte
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Bergen op Zoom
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Goed geregeld
samen uit elkaar

Echtscheidingsmediation & kinder- en
oudercoaching door Schakel-Kracht.

www.schakel-kracht.nl

Persoonlijke begeleiding voor zowel ouders als
kind(eren) tijdens en na uw scheiding.

Henk Moerenhout
Yolande Ooms
Miriam Hopmans

Telefoon: 06-13 43 14 28
Henk@schakel-kracht.nl

Yolande@schakel-kracht.nl
Miriam@schakel-kracht.nl

PROTESTANTSE GEMEENTEN TE BERGEN OP ZOOM; HALSTEREN/NIEUW-VOSSEMEER; STEENBERGEN EN WOENSDRECHT.

RdK pag. 2

KERKDIENSTEN

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 10 januari 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 17 januari 10.00u: ds. W. Lolkema.
GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 10.45u: onbekend.
* Zondag 10.45u: onbekend.
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN /
NIEUW-VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 10 januari 10.00u. ds. H. de Bie, ’s Gravenpolder.
Collecten: 1e Werelddiaconaat, 2e Catechese, 3e Onderhoud
kerken.
* Zondag 17 januari 10.00u. ds. M den Bakker.
Collecten: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk Pl. 3e Onderhoud kerken.
* U kunt de dienst volgen via YouTube of www.kerkomroep.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT
* Zondag 10 januari, 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein
onderhoud kerkgebouw
* Zondag 17 januari, 10:00 uur: Ds. W. Lolkema, Bergen op Zoom
Collecten: 1e Kinderen in de knel [KIA]; 2e Pastoraat en
Eredienst; 3e Klein onderhoud kerkgebouw
STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE
* Zondag 10 januari om 10.00 uur: ds. Noordam.
Collecten: Light of Life en Kerkrentmeesters.
* Zondag 17 januari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.
Collecten: Palliatieve Zorg en Kerkrentmeesters.
Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 21 januari 2021.
Colofon Rond de Kerken
Redactie
T. v. Houwelingen,
		

06-50515154
e-mail eindredactierdk@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Administratie (voor adressen, abonnementen en advertenties)
Mevr. Paula van Herel-van Sprang,
		
Tel. 0164-251127,
		
e-mail: ronddekerkendigitaal@protestantsekerkbergenopzoom.nl
		
Betaling abonnementsgeld NL 46 INGB 0003 354228
		
t.n.v. St Rond de Kerken te Bergen op Zoom
Abonnementsprijs:
op papier: € 28,00 per jaargang. digitaal: € 17,50 per jaargang.

Adres kerkgebouw: Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164-236165
Kerkelijk centrum “Williamstraat”: Williamstraat 7.
Website: www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
Predikanten:
Ds. Willem Vermeulen, Marathonstraat 6, 4624 AD B.o.Z. Tel./fax 0164-241712,
06-22218521.
Ds. Wim Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en
06 -17246410. E-mailadres: w.lolkema@gmail.com
Adressen kerkenraad:
Voorzitter: Charlotte (C.A.)Verbraak, Den Berg 16, 4661 KZ Halsteren.
Telefoon 06-48178992. E-mailadres: voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl.
Scriba: Eric van der Geer, Dijkland 11, 4617 MD Bergen op Zoom
Tel.: 0164-259321 / 06-25097721. E-mailadres: scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl.
Kosteres:
Mw. Ans de Laater-van den Hul, Drabbestraat 1, tel. 0164-244563,
E-mailadres: fam.de.laater@ziggo.nl
Bankrekeningen:
NL29
INGB 0006 9216 12 t.n.v. Prot. Kerkgemeenschap BoZ
Rekeningnummers:
NL93
INGB 0005
8635
48 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te BoZ
Prot. Kerkgem.
BoZ:
6921612.
NL62 RABO 0106 1467 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Boz
NL48 INGB 0005 0186 15 t.n.v. Werkgroep ZWO, Bergen op Zoom
NL51 INGB 0009 2279 73 t.n.v. Restauratie Ontmoetingskerk

ROND DE KERKDIENSTEN
Zondag 10 januari 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Vandaag staan we op de grens! Je kunt blijven hangen bij het
oude of de stap wagen naar het nieuwe. We zien de Jordaan
en de vraag wordt gesteld; naar welke kant (be)keer je je? Ook
Jezus krijgt die vraag voorgelegd. U bent welkom de dienst mee
te beleven via de digitale techniek. Voorganger is ds. Willem
Vermeulen.
Zondag 17 januari 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Vandaag zal Rob Blesgraaf in het ambt van ouderling herbevestigd
worden (uiteraard er van uitgaande dat er geen bezwaren worden
ingediend). Het leesrooster voor deze zondag vermeldt onder meer
het begin van Johannes 2: De bruiloft te Kana. Leden van cantorij
Rejoice hopen aan de dienst mee te werken. Voorganger is ds. W.
Lolkema.

Ravelstraat 155
4614 XG Bergen op Zoom
0164-236857
Norbartlaan 6
4702 AX Roosendaal
0165-533521
E-mail: Info@lindhout.nl
Internet: www.lindhout.nl

MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 10 januari
Lezingen:
Elsbeth Huffmeijer.
Zondag 17 januari
Lezingen:
Marlies Blesgraaf.
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HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
Nw. ABG:
7 januari, 10.00 uur, ds. Willem Vermeulen.
Jacquelineflat: 8 januari, 14.30 uur, ds. Wim Lolkema.
Meilustflat:
22 januari, 15.00 uur, ds. Willem Vermeulen.
ROND DE GEMEENTE
IN MEMORIAM
Op 16 december overleed in Lievensberg ds. Truus de Nie. Ze werd
83 jaar. De dankdienst voor haar leven vond op 22 december plaats
in de kerk, waarna de crematie plaatsvond in besloten kring. We
lazen uit Deuteronomium 32 en Prediker 12, die gelezen werden
door een nicht. We stonden stil bij Deuteronomium 32, 11; “Op
adelaarsvleugels..”; Twee achternichten zongen “God heeft het
eerste woord” aan het begin van de dienst, en “Ga met God, en
Hij zal met je zijn”als slotlied. Een neef en een nicht vertelden over
haar leven en de grote band die er was in de familie. Een nicht
droeg een gedicht voor en een achterneef vertelde over de vele
gesprekken, die hij met haar had gevoerd; hij bracht ook muziek
van Fauré ten gehore. Eric van der Geer haalde herinneringen aan
haar op als zendingspredikante en lid van Christian Fellowship: een
internationale oecumenische gesprekskring. Haar zwager sprak een
dankwoord uit. Ze werkte eerst als chemisch analiste en daarna
als zendingspredikante voor het vrouwenwerk overzee. In onze
gemeente was ze jarenlang werkzaam als predikante in Vrederust
en Lievensberg. Zo heeft ze veel mogen betekenen voor patiënten,
en in het bijzonder voor de emancipatie van vrouwen. Zo zette ze
zich ook in voor vrouwen die slachtoffer waren van geweld. Na haar
pensionering bleef ze sterk bij alles verbonden en ook geestelijk
heel sterk, waarbij ze zich door God gedragen wist. Vandaar de tekst
die ze had uitgekozen voor de Dankdienst. Dat haar zwager en de
neven en nichten in dezelfde dankbare herinnering zich gedragen
mogen weten om zonder hun schoonzuster en tante, die zo’n grote
leegte achterlaat, verder te kunnen onder Gods hoede, wensen we
hen van harte toe.
ds. A.A.S. ten Kate.
TER GEDACHTENIS
Maria Jacoba (Mies) Weeland – Musler
18 januari 1928 - 17 december 2020
Jacquelineflat
Op donderdag 17 december overleed mw. Weeland in de leeftijd
van 92 jaar. De afscheidsplechtigheid vond plaats in crematorium
Zoomstede op woensdag 23 december. Deze werd - vanwege mijn
ziekteperiode - geleid door het echtpaar Ria en Eric van der Geer,
beiden ouderling.
Dankbaar hebben we mw. Weeland, moeder van drie dochters,
herdacht. Prachtig hebben haar kinderen over haar verteld. Vol
liefde. In de Jacquelineflat was men gek op haar! Kwam dat door
haar liefde? Door haar uitstraling? Haar humor? Haar gevatheid?
Want dat waren stuk voor stuk eigenschappen van Mies.
Zij werd geboren in ’s Gravenhage en woonde in haar jeugd door
het werk van haar vader op verschillende plekken. De oorlogsjaren
zijn angstig voor haar geweest. Maar ook daarna ging het leven
verder en we zien haar rond 1946 aan het werk in het postkantoor
in Zevenbergen. En later in haar / hun eigen fourniturenzaak in
Klundert. Ze genoot van dieren en werkte in dierenwinkel Trimsalon
Fox. Een voor die tijd heel moderne, werkende moeder!
Mies Musler trouwde in 1952 met Joop Weeland, overleden in 2004.
In het jaar 1960 verhuisde het inmiddels voltooide gezin naar Bergen
op Zoom: de Generaal Spoorstraat, de Plejadenlaan en (sinds 2013)
de Jacquelineflat.
Joop en Mies waren jaren lang intensief betrokken bij de WestBrabantse vakantieweken in het Roosevelthuis in Doorn. Daarmee
hebben ze heel veel gasten een grootse dienst bewezen!
Toneelspelen en zingen waren voor Mies geweldige hobby’s. En ze
was zeer zorgzaam.
De lockdown vanaf half maart was zwaar voor haar. Haar kinderen
mochten niet op bezoek komen en ze werd meer verward. Maar
na die periode probeerde ze er toch weer het beste van te maken,
gesteund door haar kinderen en het personeel van de flat. Bij de
kwalen die ze had werd ze tijdens de tweede coronagolf helaas
positief getest. En uiteindelijk sliep ze in…om niet meer wakker te
worden.
Mag zij nu leven in het licht van Gods Liefde. En wij vertrouwen op
de nabijheid van diezelfde God voor allen die Mies Weeland missen.
In het bijzonder voor haar drie kinderen en haar kleinkinderen.
ds. W. Lolkema.

We verwachten er nog al wat van: dit nieuwe jaar. Met name het
lukken van de vaccincampagne en hernieuwde vrijheid in reizen en
rondtrekken.
Voor onze kerkgemeenschap komt daarna de uitdaging van
het opnieuw opstarten van zo’n beetje alle activiteiten. Dat zal
opnieuw veel creativiteit en inzet vragen. Gelukkig heeft het vorige
jaar bewezen dat velen die inzet willen tonen. We mogen tevens
vooruitkijken op een jaar waarin nieuwe arbeidskrachten aan zullen
treden. Alle redenen om optimistisch te zijn. Dat wensen we elkaar
dan ook vooral: geestkracht en geestdrift.
Zorgen en ziekte
Enkele van onze gemeenteleden zijn in een onderzoeks- en
behandelingstraject betrokken geraakt. Niet altijd is het nodig om
“naam en rugnummer” te noemen. Toch denken we aan jullie en
wensen we jullie van harte veel geduld toe. Die groet geldt ook een
in het ziekenhuis opgenomen gemeentelid en zijn gezin / familie.
Collega Wim Lolkema werd rond de kerstdagen genoodzaakt thuis
te verblijven wegens lichte klachten. Het zijn de moeilijkste dagen in
het jaar voor een predikant om de taken los te laten. Gelukkig is hij
nu weer opgeknapt en aan het werk.
We wensen aan ieder heel veel sterkte en geduld.
Verdriet
Op maandag 14 december is dhr. Piet van Dijk overleden. Zondag
13 december mocht ik hem nog even bezoeken. Hij had “een
goede dag” en zodoende hadden we een goed gesprek. Piet leefde
de laatste 10 jaar mee met onze protestantse gemeenschap. Hij
zong bij Rejoice en voelde zich thuis in de kerk. Piet heeft in zijn
leven voornamelijk gewerkt voor het openbaar bestuur en zich
ingezet voor o.a. de herdenkingen van de bevrijding. Hij had goede
contacten met de Canadese bevrijders. Ook was hij betrokken bij
tal van andere maatschappelijke organisaties, o.a. bij de Tam-oil
cultuurprijs waar ik Piet al 25 jaar geleden leerde kennen.
Een groot verdriet in zijn leven was het overlijden van zijn
vrouw Wally in 2011 en enkele jaren later het overlijden van zijn
tweelingbroer. Vreugde ondervond hij in de contacten met zijn
kinderen en kleinkinderen. Op maandag 21 december namen we
afscheid in het crematorium tijdens een besloten bijeenkomst. We
stonden stil bij Psalm 1. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen
van harte sterkte toe met het verlies van deze markante vader en
opa.
Op donderdag 17 december is ds. Truus de Nie overleden. Van
collega Bert ten Kate kunt u het In Memoriam aantreffen. We
wensen de nabestaanden van harte veel sterkte toe met dit verlies.
Terugblik
Het waren mooie weken, zo vlak voor kerst, met bijzondere
bijeenkomsten in de woon/zorgcentra en nog een mooie viering
voor senioren in ons kerkgebouw. Zoals altijd weer met prachtige
liturgieboekjes waarvan het kaftje werd gemaakt door Thea
Naaktgeboren. Bedankt he! De dagen rondom kerst werden
getroubleerd door nieuwe RIVM maatregelen. Tevens werd
het schema van de diensten aangepast vanwege ziekte van
onze collega. Gelukkig leven we in een tijd van veel digitale
mogelijkheden, maar het blijft natuurlijk een noodverbandje. Graag
zien we elkaar in het nieuwe jaar weer face to face.
Vooruitblik
Op het moment van schrijven van deze kerkbode ligt de eerste
zondag van het nieuwe jaar nog voor me. Tijdens die kerkdienst
op zondag 3 januari wordt een nieuwe kerkelijk medewerkster
gepresenteerd aan onze gemeente: mevr. Paulien Honkoop. Zij
gaat halftime werken voor het jeugd- en jongerenpastoraat. Ze
wordt verbonden aan onze gemeente en zal t.z.t. zeer hecht gaan
samenwerken met een collega die door de andere Brabantse Wal
gemeenten zal worden aangetrokken. We wensen Paulien en
onze samenwerkende gemeenten van harte veel vreugde toe in de
komende jaren.

UIT DE PASTORIE AAN DE MARATHONSTRAAT

Afscheidsrondjes
De komende twee maanden hoop ik nog een “rondje”langs de
woon/zorgcentra te kunnen maken. Er zijn diensten afgesproken
maar de vraag is of de maatregelen hier genoeg ruimte voor
geven. We gaan het zien. Ik ben sinds maart 2020 ook heel
voorzichtig met huisbezoek aan gemeenteleden. Zeker als het gaat
om zieke of anderszins kwetsbare mensen. Die voorzichtigheid
geldt ook evt. afscheidsbezoekjes. Telefonisch zal ik mijn best doen
en voor het overige is mijn opstelling: ik blijf lid van onze gemeente
en we zien elkaar nog wel weer.

Beste wensen
Anders dan andere jaren (met minder omhelzingen) maar niet
minder intens, wensen we elkaar het goede toe voor 2021. Natuurlijk
vooral gezondheid en dan vervolgens goede relaties en veel geluk.

ReliVisie
De komende weken zijn er uitzendingen op 15 januari, opgenomen
in de Anna Parochie (Steenbergen) en op 29 januari, opgenomen
in de Prot. Gemeente Halsteren. Welkom.
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Bedankt
Dank voor alle nieuwjaarswensen. We mochten kaartjes ontvangen
en mailtjes. Ook SMS-berichten en een leuk kerstpakket. Alle
afzenders heel veel dank en de wensen zijn natuurlijk wederzijds!
Goede gezondheid en perspectief voor een leven zonder
pandemie, dat wensen we elkaar van harte.
Groet
U kon het zelfs in de krant lezen: 28 februari begint voor mij een
nieuwe levensfase: die van emeritus. De komende maanden zal
duidelijk worden op welke manier e.e.a. georganiseerd kan worden,
maar de datum staat vast. Mooi dat precies een week daarna onze
nieuwe collega kan aantreden. Zo blijft de pastorale roeping van
onze gemeente goed ingevuld.
Voor de komende tijd: Geniet van wat wel kan. Wees voorzichtig.
Een hartelijke groet aan u allen.
ds. Willem Vermeulen.
LEESVOER VANAF DE LEPELAAR
Een vrije zaterdag…
in een super drukke tijd: 19 december. Tijdens die dag word ik
ineens nogal hoesterig en verkouden. In een ‘normaal’ jaar zou
ik gewoon doorwerken. Maar nu stel ik mezelf toch vragen. We
moeten immers vanwege corona zuinig zijn op elkaar!
Zondag aan het begin van de middag word ik getest, op Borchwerf
in Roosendaal. Ik mag alleen nog rechtstreeks naar de teststraat
en weer terug naar huis - krijg ik ’s morgens telefonisch te horen.
Een kerkdienst leiden is er niet meer bij. En de uitslag? Positief.
Hetgeen betekent: foute boel. Isolatie gedurende zeven dagen,
ingaande - met terugwerkende kracht - op 19 december. Geen
bezoek ontvangen. Mijn vrouw Marjan wordt ook getest: negatief,
gelukkig. Mijn klachten worden niet veel ernstiger. Maar toch, wat
kan zo’n grillig virus aanrichten? Ik houd mijzelf dus goed in de
gaten en bel verschillende mensen met wie ik direct contact heb
gehad. Sommigen laten zich naar aanleiding daarvan zelf testen.
Voor zover mij bekend: allemaal negatief. Ik slaak een zucht van
verlichting!
De kerkdiensten die ik zou leiden zijn nu toch al online. Dat maakt
het ‘verplaatsen’ van diensten eenvoudiger dan anders. Héél
jammer!! - dat ik bepaalde diensten niet kan doen, nòg meer
jammer dat sommige kerkdiensten nu vervallen. Maar het is niet
anders. Heel veel dank aan degenen die in die (kerkelijk gezien)
drukke dagen - ook in de PG Woensdrecht - zaken zijn gaan
regelen en taken van mij hebben overgenomen!
En nu, op 31 december? Ik voel me weer goed en start
langzamerhand mijn werkzaamheden weer op. Pastorale contacten
gaan nu alleen telefonisch en via e-mail en app. Op zondag 3
januari hoop ik weer mee voor te gaan in de Ontmoetingskerk. En
we blijven alert.
Pastoraat
Verschillende gemeenteleden hebben in de afgelopen tijd
ingrijpende onderzoeken of een operatie moeten ondergaan. We
wensen hen graag sterkte en goede moed bij alles wat er nu in hun
leven aan de hand is en bij alles wat volgt.
Nieuwe ouderling!
Het is fijn u te kunnen melden dat dhr. Rob Blesgraaf (wijk 6)
bereid is om pastoraal ouderling te worden. We zijn hem daarvoor
zeer dankbaar! Rob is al heel wat jaren actief binnen onze
Gemeente en wordt nu verbonden aan wijkteam 5. Daarnaast
is hij ook gemotiveerd om, als diaconaal medewerker, hand- en
spandiensten voor de diaconie te doen. We wensen hem inspiratie
toe en Gods nabijheid in het kerkenwerk.
Ten slotte
De deelnemers aan de GemeenteGroeiGroep (GGG) kunnen
binnenkort een nieuwe uitnodiging verwachten.
Heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten kwamen in de afgelopen
tijd bij Marjan en mij binnen. En een prachtig boeket vanuit de
kerkdienst op de Kerstavond. Het waren stuk voor stuk lichtpunten
in (zo nu en dan) best lastige dagen. Onze heel hartelijke dank
daarvoor!
Graag wensen wij jou en u voorspoed en geluk, Heil en Zegen toe
voor 2021.
Een hartelijke groet.
W. Lolkema.
VERJAARDAGEN
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
10 januari
mevr. A. van de Maat, 82 jaar.
11 januari
dhr. R. van Zuuren, 87 jaar.
12 januari
dhr. J. Boogaard, 88 jaar.

		
14 januari
17 januari
19 januari

mevr. W. de Best - van der Meij, 82 jaar.
mevr. A.W. van Esveld - Martijn, 77 jaar.
mevr. A.A. van Doesburg - Menger, 76 jaar.
dhr. C.J. Pipping, 90 jaar.

In verbondenheid met elkaar feliciteren we boven genoemden van
harte en wensen u allen goede dagen toe.
DIACONAAL NIEUWS
COLLECTE ADVENTSVIERING IN MEILUST
De collecte tijdens de adventsviering op 23 december jl. heeft €
240,90 opgebracht, bestemd voor de vluchtelingen op het Griekse
eiland Lesbos.
Het bedrag is onder vermelding van dit doel overgemaakt naar
Kerk in Actie.
Eric van der Geer.
ZWO NIEUWS
Adventsacties: tijdens de Adventsperiode hebben we twee keer
cakes kunnen verkopen. Het ging niet zoals normaal, maar toch
hebben we
€ 150,- opgehaald. Met dank aan de bakkers en ook jullie die
iets bestelden! Jammer genoeg kon ook het WhatsApp-spel
niet doorgaan omdat er te weinig animo was. We hopen jullie
volgend jaar te kunnen overtuigen toch mee te doen, want het zou
ontzettend gezellig zijn.
Najaarsactie: we hebben dit jaar voor het eerst de meesten van
jullie digitaal benaderd voor de najaarsactie. Behalve een paar
kleine probleempjes heeft iedereen de digitale route weten te
vinden. We hebben € 1.877,- opgehaald voor de drie projecten
die we via Brabant voor Moldavië ondersteunen. Een fantastisch
bedrag. Hartelijk bedankt daarvoor.
Alle acties van dit jaar plus enkele giften hebben er gezamenlijk
voor gezorgd dat we in totaal € 2.477,- kunnen overmaken naar
Kerk in Actie voor ons project, Brabant voor Moldavië.
Namens de kinderen en ouderen in Moldavië, hartelijk dank.
Alison Jolley.
BESTUUR/BELEID/BEHEER
VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 16
DECEMBER 2020
Joke opent de vergadering met het citeren uit een periodiek
over de verschillende aanpak van de pandemie. Ze besluit met
‘alles komt tenslotte goed’. Daarna leest ze twee gedichten voor
over ‘Advent’ en een gedicht als gebed voor de opening van de
vergadering.
Als extra agendapunt worden de twee standpunten van de
PKN-kerk en CIO betreffende het of a. online houden van de
kerkdiensten of b. bij een fysieke dienst het maximum houden van
30 kerkgangers besproken.
Uit de meningen komt duidelijk naar voren hoe groot dit dilemma
is. Bijna alle kerkenraadsleden spraken hun twijfel uit welke keus
gemaakt moet worden.
a. De kerk heeft een voorbeeldfunctie in de maatschappij i.v.m.
maatregelen van de overheid, dus online diensten hebben de
voorkeur. De wens van het kabinet is per slot zo min mogelijk
bewegingen in de openbare ruimten. Deze signaalfunctie
is belangrijk naar de maatschappij toe. De kerk mag geen
uitzonderingspositie innemen.
b. De kerk heeft evenwel ook te maken met de beeldvorming en
moet inspiratie geven voor anderen. Kerken moeten daardoor open
blijven. De R.K. kerk verzorgt alleen op Kerstavond een online
Kerstdienst. Verder alle missen rondom de kerst zijn fysiek met
maximaal 30 aanwezigen.
Belangrijk is ook te weten, dat je bij online diensten de
gemeenteleden uitsluit, die niet de middelen hebben om de
kerkdienst via livestream te volgen.
De diensten zoals ze nu worden gehouden worden goed
georganiseerd door de kosteressen.
Na deze uitgebreide gedachtewisseling stemt de kerkenraad voor
het online houden van de kerkdiensten gedurende de lockdown
periode. De gemeenteleden worden over dit besluit met een
nieuwsbrief geïnformeerd.
De arbeidsovereenkomst met Pauline Honkoop, de
jongerenwerker, is getekend. De Taakgroep Jeugd zal zorg dragen
voor nadere uitwerking samen met Pauline. Op 3 januari zal zij
geïnstalleerd worden in de viering met beide predikanten.
Rob Blesgraaf heeft aangegeven dat hij als diaken herbevestigd wil
worden. Hij heeft ook belangstelling voor het pastoraat. Er zal met
Rob overlegd worden welk ambt hij zal gaan bekleden.
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Wat betreft het beroepingswerk is de approbatie, de officiële
goedkeuring door de classis, ontvangen. De reacties op Zondag
Voleinding zijn positief. In plaats van de borrel voor de buren
van de Ontmoetingskerk is er een kerstkaart bij ruim 500 buren
rondgebracht. In de rondvraag komt nog naar voren dat de
kerkbalans in voorbereiding is. En dat er een kerstgroet naar
de partnergemeente in Torgau gestuurd wordt. Om 21.55
sluit Charlotte de vergadering en openen alle aanwezigen het
thuisbezorgde borrelpakket, met dank aan de sponsor, en wensen
elkaar goede feestdagen toe.
Eric van der Geer, scriba.

AGENDA
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of digitaal,
tenzij anders vermeld.
Ma 11 januari
19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 12 januari
14.00u, kerkcafé.
Wo 13 januari
20.00u, diaconie.
Do 14 januari
09.30u, bestuursverg. P.C.O.B.
Ma 18 januari
19.00u, rep. cantorij Rejoice.
Di 19 januari
14.00u, kerkcafé.
Di 19 januari
11.30u, pastores overleg, pastorie 			
		Stulemeijerlaan.
Wo 20 januari
20.00u, kerkenraad digitaal.
Vrij 22 januari
09.30u, verg. geschiedkundige kring.
INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 13
januari e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig
thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie.
Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk
centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons
daar vandaag voor inzetten.
We hebben uw inzet en bijdrage daarbij hard nodig. De inkomsten
uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor het voortbestaan van de kerk.
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het coronavirus wat
anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu
bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het
coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen
worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het
verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en
worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met de
gemeenteleden.
Tussen 16 en 30 januari ontvangen de meesten van u (meer dan
500 adressen) een e-mail met het verzoek om bij te dragen. U
kunt uw toezegging dan invullen in een webformulier. Bij zo’n 200
adressen worden brieven thuisgebracht en de antwoordstrookjes
een week later weer opgehaald – corona-proof. We hopen dat we
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de
toekomst.
Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl
MEDEDELINGEN
BOEKENVERKOOP
Heel bewust gebruik ik dit woord en niet de benaming
“boekenmarkt.” Na de boekenmarkt van begin maart is er in
2020 geen meer geweest en ging het alleen nog over de verkoop
via internet. Dat verliep zo geweldig dat de opbrengst daarvan
het financiële verlies van de boekenmarkt voor een groot deel
compenseert. Alexander van der Kallen deed deze online verkoop
met grote inzet en enorm succes. Dat blijkt uit de cijfers die hij
doorgaf. Met een omzet van het hoge bedrag van € 761,48 in de
maand december, is over 2020 de totale opbrengst
€ 4.227,73. Groots toch? En dit is € 1.145,21 meer is dan in 2019.
Als we hierbij de € 708,25 van de opbrengst van de boekenmarkt
in de eerste drie maande tellen, komen we in totaal uit op
€4.935,98. Een hele mooie bijdrage aan het onderhoud van onze
Ontmoetingskerk.
Een geweldig resultaat met veel dank aan Alexander.
En met alle andere medewerkers zien we natuurlijk uit naar het
moment in 2021 waarop de “boekenmarkt live” weer zal mogen en
kunnen.
Ondertussen blijft inleveren van boeken mogelijk. Dit kan het beste
afgesproken worden via het telefoonnummer 0164-265158.
A. Petermeijer.
OUD PAPIER ACTIE
Voor de Oud Papier actie van de Ontmoetingskerk zal op de
volgende zaterdagen weer een container gereed staan in de
Drabbestraat bij de kerk: 2 jan.-6 feb.-6 maart - 3 april -1 mei - 5
juni - 3juli - 7 aug. - 4 sept.-2 okt. - 6 nov. - 4 dec.
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is er iemand aanwezig die helpt bij
het laden van de oud papier container.
Bram Otto.

EVANGELISCH - LUTHERSE
GEMEENTE ZUID-NEDERLAND
Geestelijk verzorger: mw. ds. S.J.A. Tempelaar van Leeuwen
Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven tel. 040-2623104
Secretaris: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392
Penningmeester: drs. J.B. Val
Bankrekening:
NL57 RABO 0373 7110 26 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Autodienst: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392 en 06-22864497

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 10 januari eerste zondag na Epifanën
Evangelie: Lucas 2; 41-52
Zondagslied: Lied 518
Zondag 17 januari tweede zondag na Epifanie
Epistel Romeinen 12; 6-16
Zondagslied: Lied 526 (Gezang 166)
Vandaag 31 december of oudejaar’s dag 2020
Nog maar enkele uurtjes of het Nieuwe jaar begint.
Volgens oude overleveringen gebeurde dat niet zo maar, want
al dagen van te voren moest het huis aan kant. Alles opgeruimd
worden gepoetst en geboend. En als je een tuin had dan behoorde
ook deze schoon en netjes te zijn.
Ook onenigheden moesten worden bijgelegd. Want alles wat
bleef liggen werd automatisch meegenomen naar het nieuwe
jaar. Had je bv de vuile was laten liggen betekende dat, dat je het
hele komende jaar met vuile was bleef zitten; of als de boeken
niet waren opgeruimd, dan bleef je in het nieuwe jaar altijd erna
zoeken. En het is ook bekend dat een opgeruimd huis, tuin en
wat dan ook. Ook je hoofd opruimt. Je kunt helder denken, je
beter concentreren. Je zult bv beter kunnen mediteren en stil zijn,
hetgeen een bevrijdend gevoel geeft.
Misschien kun je dan ook beter naar het afgelopen jaar kijken
wat betekend deze pandemie? Zoals alles in het leven heeft ook
deze tijd twee kanten, Corona is de schaduw van luxe. Want waar
veel zon is, daar is ook veel schaduw. Dat wordt nogal vergeten.
Natuurlijk is het nu moeilijk, elke verandering in het leven kost
ook moeite. Het is ook duidelijk dat wij mensen creatief zijn,
aanpassingsvermogen hebben een vindingrijk zijn een kwaliteit
die wij als geschenk mogen zien. De vraag kan gesteld worden,
is dat het lot van de mensen, is dit altijd bedoeld geweest om te
gebeuren? En wat is hieruit bedoeld te worden geleerd door de
mens?
Het stukje tekst uit het Johannes Evangelie, daar is te lezen.
‘denk echter niet dat dit is wat bepaalde blinde wereldse
geleerden ‘voorbeschikking’ noemen, alsof God al voor ieder
mens voorbeschikt zou hebben wat hem in zijn korte of langere
leven te wachten staat! De mensen bepalen zelf hun lot, door hun
vrije wil verkeerd te gebruiken en niet alle zeven levensgeesten
in zichzelf te willen opwekken, waardoor zij ook niet tot de ware
aanschouwing komen van hun innerlijke, ware en onvergankelijke
levensschat. Daardoor komen zij op zijwegen en willen dan ook in
het licht van de wereld het ware, innerlijke levenslicht opzoeken en
daar dan blijmoedig naar handelen en wandelen. Maar wanneer de
ziel van een mens zich eenmaal behoorlijk in de donkerste nacht
van haar zelfgeschapen wereldse waan bevindt, kan ook geen van
de engelen van de hemel haar een andere richting geven zonder
haar innerlijke vrije wil aan te tasten, en niemand kan zeggen:
‘zie, dat was dus de bestemming van deze mens!’ja, het was
ongetwijfeld wel een bestemming, maar die ging niet van God uit,
maar van de mens zelf.
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IN STILTE
in deze uren van stilte,
van enkel zijn in Mijn aanwezigheid,
van vertoeven in Mijn machtige uitstraling werk je als een
magneet,
aantrekkend voor allen die met jou verbonden zijn:
meer liefde,meer licht, meer kracht.
In ongenoegen over elk tekort van deze wereld,
is zuchten en klagen tijdverlies,
als je mogelijkheid hebt om vervulling
onfeilbaar zeker naderbij te brengen.
In het stille zijn van nu ligt en belofte
van nakende vervulling
Pieter van Acoleyen
Hartelijke groet en een gelukkig en tevreden Nieuwjaar!
Marlies de Vries-Dix.

Predikant: ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT Halsteren,
tel.: 0164-231992; e-mailadres: hcvhmaalpad@home.nl.
Verenigingsgebouw Halsteren: De Baak, achter de St. Martinuskerk.
Verenigingsgebouw Nieuw-Vossemeer: Het Kreekhuis, achter de kerk aan de
Voorstraat.
Voorzitter: Martin en Muriel Vooijs, Binnenpad 16, 4661 HD Halsteren,
tel. 0164-684004.
Postadres: Protestantse Gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer,
Dalemsestraat 28, 4691 CX Tholen.
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Ton, Haringstraat 35, 4617 AM Bergen op Zoom,
tel. 0164-683440, email: cton@home.nl
Bankrekeningen:
Protestanse Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL61 RABO 0373 7258 92
Diaconie Prot. Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL93 ABNA 0487 4275 72
Verjaardagsfonds Prot. Gemeente Halsteren: NL89 INGB 0004 2172 39
ZWO groep Prot. Gem. Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL57 RABO 0118 8180 15
Kosters: R. van Zwieten-Krijger, Groenendaal 5, Halsteren, tel. 0164-686460;
W.Bos, Baljuwstraat 29, 4661 LT Halsteren tel. 0164-683302.
Contactpersoon Nieuw-Vossemeer: J. Keijzer, Stellingmolen 10, 4681 CL
Nieuw-Vossemeer, tel. 0167 - 502593.
Website: http://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/.

UIT DE PASTORIE.
Terugblik op Kerst:
Hoe anders dan anders waren ook de diensten met Kerst. Vreemd
bijvoorbeeld om in een (vrijwel) lege kerk de kerstnachtdienst te
houden. Maar misschien is het u, wanneer u gekeken heeft, toch
ook zo vergaan als enkelen die in de kerk waren om de uitzending
mogelijk te maken: Er was niet alleen sprake van gemis. Er werden
ook andere mogelijkheden gevonden om als gemeente toch ‘bij
elkaar’ te zijn en samen het goede nieuws van Christus geboorte
te horen en te vieren. In de weken voor kerst kreeg een aantal
gemeenteleden bezoek van Jan en Janneke KleinJan om hen voor
de camera te vertellen wat kerst 2020 voor hen zou betekenen.
En wat zij de gemeente zouden willen toewensen. Het werd in
de kerstnacht getoond. Een aantal jongeren hadden gemaild wat
kerst voor hen zou betekenen. En of je elkaar wel een ‘gezellig
kerstfeest’ (thema van de dienst) zou kunnen toewensen in de
ongezellige tijd. De cantorij kon niet aanwezig zijn, maar een
kwartet zangers eruit wel en zong mooi op vierstemmige wijze.
Evenals Katelijn en Eline Vooijs die muzikaal en vocaal de lezing
van het kerstevangelie omkleedden. Veel was anders. En toch,
door de medewerking van velen, en door mogelijkheden die
werden gevonden, werd het een bijzondere dienst.
Dat geldt ook voor de dienst op eerste kerstdag vanuit NieuwVossemeer. Juist weer heel anders. Meer ingetogen en daardoor
bijzonder. Ik noem verder geen namen om niemand te vergeten,
maar allen die voor en achter de schermen (ook een grote groep)
hebben meegewerkt: hartelijk dank. Laat ik het eens zo zeggen: ik
vind dat we hiermee, in een tijd van Lock-down, elkaar en anderen
die keken een mooi en bemoedigend geloofsgeschenk hebben
gegeven. U kunt het allemaal nog terugzien via ons You Tube
kanaal en terug horen via kerkomroep.nl.
In dit nieuwe jaar willen we, zolang er nog beperkingen zijn,
maandelijks één dienst in Nieuw Vossemeer houden, de overige
diensten in Halsteren. Ook zal er niet meer elke keer voorzang
zijn. Als er in Nieuw- Vossemeer dienst is, is er geen dienst in

Halsteren, en omgekeerd. We zijn er bij het invullen van het
rooster vanuit gegaan dat we hopelijk in september weer zingend
met elkaar de kerkdiensten kunnen bezoeken. Wanneer er weer
(beperkt) kerkgangers kunnen worden toegelaten zal dat worden
aangegeven. Vooralsnog kunnen de diensten enkel via You Tube
en kerkomroep worden gevolgd, zowel uit Nieuw Vossemeer als
uit Halsteren. De diensten beginnen om 10.00 uur (tenzij anders
staat aangegeven)
Zondag 10 januari.
Dienst in Halsteren, voorganger ds. Hans de Bie. Organist Edu de
Goffau.
Zondag 17 januari.
Dienst in Halsteren, voorganger ds. Mevr. Marjo den Bakker. Ik
denk dat het de eerste keer is dat collega Marjo Bakker een dienst
bij ons leidt. Wel was zij mede voorganger in de Pinksterdienst
van afgelopen jaar, die in de Martinus gehouden werd. En door
Zuidwest TV werd uitgezonden. Zij woont in Dordrecht maar werkt
in de protestantse gemeente te Roosendaal. We heten haar van
harte welkom. Organist: Edu de Goffau.
Berichten uit de gemeente.
Dhr. Wim van Tuijl moest na ontslag toch weer in het ziekenhuis
worden opgenomen. Hopelijk zal therapie hem verlichting gaan
brengen. Mw. Marina Mertens mocht het ziekenhuis weer verlaten.
Er wordt verwacht dat ambulante zorg afdoende zal blijken te
zijn. Ons bereikte het bericht dat mw. Johanna Cornelia van der
Maas -van der Male op 28 december is overleden. Zij woonde
in de Vossemeren in Nieuw-Vossemeer en was met 98 jaar één
van de oudste leden van onze gemeente. De crematie heeft
plaatsgevonden op dinsdag 5 januari. Ziekenhuisopnames zijn
ons verder niet bekend. Maar we weten dat er vanuit ons midden
ook thuis of in het verpleeghuis met ziekte en zorgen hebben te
kampen. We wensen allen van harte Gods Nabijheid toe.
Jarigen.
Dhr. D. M. Weggemans (13 jan.)
Mw. G. Postma – Sluijs (17 jan.)
Beiden van harte gefeliciteerd.
Jubilea.
Dhr. G.J. Bijleveld en mw. A.M. Bijleveld -Bakker hopen 12 januari
hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Dhr. en Mw. Reijngoudt
hopen op 18 januari te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Allen
van harte gefeliciteerd.
Afwezigheid predikant.
Tot en met 13 januari ben ik niet beschikbaar voor pastoraal werk.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ouderling
mw. Janneke KleinJan, tel. 06-24509951.
Tenslotte.
Karin en ik ontvingen via diverse wegen goede kerst- en
nieuwjaarswensen. Hartelijk dank. En natuurlijk ook van onze
kant u een waardevol, goed en gezond nieuwjaar toegewenst. We
hopen dat het niet al te lang meer hoeft te duren voordat we elkaar
weer kunnen ontmoeten in de kerkdiensten of via bezoeken op de
gewone manier.
Een hartelijke groet.
Ds. Henk van het Maalpad.
OPEN KERK ONLINE.
Vanaf zaterdag 2 januari 2021 staat er weer een nieuw filmpje
online. Deze keer gaat het over de weer in gebruik neming van de
Sint-Martinuskerk op 9 november 2008, na de restauratie in dat
jaar.
Ook aandacht voor het 35-jarig bestaan van de Martinuscantorij.
Te zien op het YouTube kanaal van onze kerk.
Werkgroep Open Kerk.
BRABANT HELPT OUDEREN IN MOLDAVIE DE WINTER
DOOR.
De adventsactie heeft een mooi resultaat opgeleverd. De nettoopbrengst van de verkoop van wijn en honing was ca € 210,-.
Daarnaast is er voor € 215,- aan giften ontvangen. Hieruit blijkt dat
u deze actie een warm hart heeft toegedragen.
De ZWO-commissie heeft deze opbrengst aangevuld tot € 1000,-.
Het resultaat van alle deelnemende kerken in Brabant is op dit
moment nog niet bekend.
Wij ontvingen ook een Kerst en Nieuwjaarsgroet in het Roemeens,
(de meest gesproken taal in Moldavië) van Home Care:
Crăciun Fericit și un sincer La Mulți Ani. Dit betekent:
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Namens de ZWO-commissie,
Bas den Hollander.
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HANDWERKCLUB “De Baak”
Afgelopen week hebben we weer ruim 70 dekentjes en 15 paar
sokjes kunnen meegeven aan een transport dat 28 december 2020
naar Lesbos vertrok.
Deze artikelen worden door de organisatie “Because we Carry”
verdeeld onder de a.s. moeders. Er worden maandelijks gemiddeld
ongeveer 100 baby’tjes geboren in de kampen op Lesbos.
De afgelopen maanden heeft een grote groep dames deze
dekentjes gebreid of gehaakt. Heel hartelijk dank hiervoor. En we
gaan nog even door!!
In de Halsterse Krant van 29 december 2020 heeft een heel mooi
artikel over deze actie gestaan. Via deze link kunt u het artikel
lezen.
https://www.halsterse-zuidwestkrant.nl/reader/21315
Wilt u mee breien of haken, of heeft u nog wol liggen, neem dan
s.v.p. contact met ons op.
Namens de handwerkclub,
Gea Ros, tel. 0164 230588 of 06 1228651
KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal
gelden en op donderdag 21 januari verschijnt, insturen vóór vrijdag
15 januari naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl

Predikant: ds. W. Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK
Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en 06 -17246410
E-mail: w.lolkema@gmail.com
Adres kerkgebouw: Dorpsstraat 10, 4641 HW Ossendrecht.
Scriba: mw. C. Statema, e-mail: scriba@pkgw.nl
Bankrekeningen:
NL09INGB0005628574 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht
NL37ABNA0427801516 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht
NL78INGB0001124689 t.n.v. Diaconie PG te Woensdrecht
NL97INGB0001470540 Zendingscie PG te Woensdrecht
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Daleboudt, Dorpsstraat 21, 4641 HV Ossendrecht,
tel. 0164-672635.
Auto ophaaldienst: Dhr. J. den Daas, Hoogerheide, tel. 0164-769087.
Website: www.pkgw.nl

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT
Ter Gedachtenis
Heiltje Verbeek - den Dekker
28 mei 1930 - 12 december 2020
Heideduinstede, Hoogerheide
Op zaterdagavond 12 december overleed mw. Verbeek in de
leeftijd van 90 jaar. We hebben afscheid van haar genomen op
donderdag 17 december in De Vier Jaargetijden, de prachtige aula
op Zegestede in Roosendaal. Op haar verzoek lazen we Psalm
23. Daarna is Heiltje door haar oud-schoondochter Babs (& haar
huidige partner Anke) naar het nabijgelegen crematorium gebracht.
De voorkant van de rouwbrief is kleurig en veelzeggend. Daarop
worden de vier jaargetijden in de natuur en in het menselijk leven
afgebeeld: lente, zomer, herfst, winter. Zo was ook het leven van
mw. Verbeek. Ik herinner me nog goed mijn eerste bezoek aan
haar. Het vele wat ze toen vertelde was bijna duizelingwekkend:
het dramatisch overlijden op Vlieland van zoontje Ad op
zevenjarige leeftijd in 1957. Het overlijden van dochter Tineke in
2006, 49 jaar jong. Het heengaan van haar man Theo (uitvoerder
in de weg- en waterbouw) in 1980 en van haar latere partner Stan.
Maar door alles heen voelde ik ook haar kracht om van het leven
iets te maken. Na elke winter volgde een nieuwe lente..!
De manier waarop zij mens was wordt verwoord in de rouwbrief:
sociaal betrokken, eenvoudig, hartelijk, zorgzaam en liefdevol.
Ze was een sterke vrouw, die vroeger schoonmaakwerk deed en
heel veel vrijwilligerswerk. Als medewerkster van de Zonnebloem
is ze voor veel mensen van betekenis geweest. Ze zag dat alles
zelf trouwens niet als werk: het is ‘gewoon’ iets wat je doet voor je
medemens! Heiltje Verbeek ging met haar tijd mee en kon over van
alles goed meepraten.
Bij haar thuis aan de wand hing het mooie gedicht van Toon
Hermans over Vriendschap.
Heel goede vriendinnen en hechte vriendschappen waren zó
belangrijk voor mw. Verbeek. Haar vriendinnen waren als het ware
haar familie.
Zo hebben we dankbaar afscheid genomen van onze zuster Heiltje,
die haar geheel eigen plek in onze kerkelijke Gemeente innam. In
het vertrouwen dat er NU voor haar een plek is in de nabijheid van
onze hemelse Vader. Geve Hij zijn troost aan degenen die Heiltje
Verbeek missen! (W. Lolkema)
In memoriam:
Cornelis Hulzebos

8 oktober 1927 - 18 december 2020
Op vrijdag 18 december jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar,
Cor Hulzebos. Hij woonde in Woonhof Margaretha in Huijbergen.
Op 24 december namen we afscheid van Cor in het crematorium
Zoomstede met een plechtigheid waarin hij met woorden en
muziek werd herdacht. Twee kleinkinderen spraken vol liefde
en waardering over hun opa die er altijd voor hen was als zij op
bezoek waren. Zoon Menno sprak ontroerende woorden van
waardering. Het is wel gebleken dat Cor een zeer sociaal mens
is geweest die waar dat nodig was mensen terzijde stond, zowel
privé als in zijn werk. Cor begon in de grafische sector, maar ging
steeds meer de kant op van personeelsbeleid. In dat werk kon hij
goed zijn sociale hart laten spreken.
Cor heeft zijn jeugdjaren in Rotterdam doorgebracht. Daarvan
waren zijn puberteitsjaren oorlogsjaren. Daarna heeft hij
deelgenomen aan de politionele acties in voormalig NederlandsIndië. Het zullen voor hem ingrijpende jaren zijn geweest. Bij
terugkomst trouwde hij met Adri. Geluk, vanwege geboorte van een
zoon en dochter, en de kleinkinderen, werd overschaduwd door het
overlijden van hun schoondochter op jonge leeftijd
In vroeger jaren was Cor ouderling geweest in Rotterdam en actief
betrokken bij het werk van YMCA. De band met de kerk werd
losser. Maar weer aangehaald toen hij en zijn vrouw in deze regio
kwamen wonen. Cor werd lid van de cantorij. Het zingen versterkte
zijn geloof. Nadat zijn vrouw een herseninfarct had doorgemaakt
cijferde Cor zichzelf weg om voor haar te zorgen. Ze genoten van
de vakantieweken in het Roosevelthuis.
Boven de rouwkaart stonden enkele regels uit een gedicht van
Toon Hermans. Daarin wordt gezegd dat bij het sterven van een
geliefde weliswaar het lichaam is weggenomen maar niet de
persoon. Die blijft aanwezig in gedachten en in het hart. Bij het
afscheid van Cor is Psalm 121 gelezen. Met als kernwoorden: De
Heer is uw Bewaarder. Hij bewaart je voor struikelen, Hij bewaart
je voor alle kwaad, Hij bewaart je uit- en je ingaan. Logica zegt:
daar klopt niks van, ook Cor heeft te maken gehad met kwaad
in zijn leven. Maar het hart heeft zo z’n redenen die het verstand
niet weet, zei ooit Blaise Pascal. En die redenen kun je het beste
zingen. Zang is niet zelden de taal van het hart. Zo zong Cor zijn
onbegrijpelijk vertrouwen op God.
Wie Cor was, blijft bewaard in de harten van zijn kinderen en
kleinkinderen; blijft voorgoed bewaard in het hart van de Heer.
Aan die Bewaarder hebben wij het leven van Cor toevertrouwd.
Dat deze Bewaarder ook degenen gedenken zal die Cor nu zullen
missen.
(ds. H.C. van het Maalpad)
Pastoraat
Al heel wat dagen is mw. Janneke de Jonge (Ossendrecht) in het
ziekenhuis. Het gaat met haar nu heel langzaam vooruit. We hopen
dat die ontwikkeling zich voortzet. Bezoek is slechts zeer beperkt
mogelijk, één persoon per dag. Haar man Jan stuurt mij zo nu en
dan een berichtje en een foto via de app. We wensen Janneke &
Jan en hun kinderen sterkte toe en vertrouwen.
Aanstaande zondag
10 januari hoop ik weer de kerkdienst in Ossendrecht te leiden.
Uiteraard wordt u (jij) uitgenodigd om deze digitaal bij te wonen.
Want naast het ‘personeel’ zullen er, net als in het voorjaar, weer
weinig mensen ‘fysiek’ aanwezig zijn. Ik kijk erg uit naar het
moment waarop het mogelijk zal zijn om weer eens een meeleesavond te hebben, gevolgd door een kerkdienst die bezocht kan
worden door iedereen die daar behoefte aan heeft. En na afloop
kunnen we elkaar dan ooit weer ontmoeten bij een smakelijk
bakje koffie en - wie weet - zelfs bij een koekje van de bakker op
Hazeduinen..??
Veel appjes kwamen bij mij binnen
met gedachten voor de Kerst en voor het jaar 2021. Sommige
zijn wat cynisch, zoals die met het bijzondere Kerstmenu van
2020, gevuld met onder meer ‘In de puree’, ‘Gebakken peren’,
en Haagse Bluf. Ik las ook een ludieke berekening m.b.t. datgene
wat tijdens de huidige lockdown nog net wel en juist niet mag in
de kerststal: naast het gezin van Jozef (twee volwassenen en het
Kindeke) kunnen er nog wèl een paar herders in de stal. Maar
óók nog eens drie wijzen, dat gaat niet. Die zijn pas op 6 januari
welkom, na het vertrek van de herders op uiterlijk 5 januari.
Mooi, en nog te vinden via YouTube: het zeer actuele Kerstverhaal
2020 van Pieter Derks. Maar ook inspirerende gedachten: Eén ding
blijft gelukkig wel open: ons hart! En deze:
De beste wensen voor een 2021 - waarin corona weer alleen maar
een biermerk is - waarin een Dissel alleen iets van een caravan is waarin De Jonge gewoon weer doet denken aan kaas - waarin het
woord ‘positief’ alleen maar ècht positief betekent - en mondkapjes
straks weer alleen door de tandarts en op de OK worden gebruikt.

Ten slotte
Heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten kwamen in de afgelopen
tijd bij Marjan & mij binnen. En een prachtig boeket vanuit de
kerkdienst op de Kerstavond. Het waren stuk voor stuk lichtpunten
in (zo nu en dan) best lastige dagen. Onze heel hartelijke dank
daarvoor!
Graag wensen wij jou en u voorspoed en geluk, Heil en Zegen toe
voor 2021.
Een hartelijke groet.
W. Lolkema. (zie ook mijn kopij bij PG Bergen op Zoom).
Oliebollen,
Corona proof, dus met kleine bezetting gingen we om acht uur ’s
morgens van start. In een zeer soepel lopend bedrijfje hadden we
in redelijk korte tijd 1100 oliebollen gebakken.
Dit waren er meer dan we verwacht hadden. Distributie verliep vlot.
De bestellingen verwerken via email en/of telefoon had hier en
daar wat strubbelingen. Dat kan een volgend jaar duidelijk beter.
We hadden weer een mooie netto opbrengst van € 792,00.
Na ons kwam gelukkig een schoonmaakploeg. De oliebollengeur is
weer uit de kerk. Bedankt voor jullie bestellingen.
De bollenbakkers.
Ontvangen extra giften.
Van twee gemeenteleden hebben we in de maand december nog
een extra gift mogen ontvangen, van respectievelijk €1.000,- en
€500,-! De schenkers hebben aangegeven dat hun giften bestemd
zijn voor het verbeteren van de geluidsinstallatie in de kerk voor de
online-uitzendingen.
De kerkrentmeesters zijn erg blij met deze extra giften en willen de
schenkers hartelijk danken voor hun gulle bijdragen!
De kerkrentmeesters.
Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 13 januari,
20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.
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Bankrekeningen:
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AGENDA
Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen
wereldwinkelprodukten verkocht.
VAN DS. CORRY BIEMOND
Bij de diensten:
Op 10 januari gaat ds. Noordam voor in de dienst, op 17 januari
hoop ik zelf voor te gaan. Voorlopig zijn alle diensten alleen te
volgen via internet en kerkomroep. Als u nog geen liturgie voor
de dienst ontvangt kunt u zich bij onze scriba, mevr. Conny Bom
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Gemeenteleven:
Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het
ziekenhuis. Ieder die te maken heeft met ziekte of zorgen wensen
we kracht en Gods nabijheid toe. Meer nog dan anders vraag ik u
mij op de hoogte te stellen van zorgen, ziekte of vreugden. Omdat
we elkaar bijna niet ontmoeten kan het zo maar gebeuren dat
niemand op de hoogte is van uw situatie. Ook als u denkt: ik heb al
lang helemaal niets gehoord van de kerk, en u zou dat wel willen
neem dan contact op.
Terugblik:
Kerstvieringen zonder gemeente: u en ik hebben het samenzijn
gemist, het samen zingen, de kerstvreugde met elkaar delen.
Gelukkig was het wel mogelijk elkaar digitaal te ontmoeten. En
ik weet van de reacties dat velen van u van deze mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt, ook van buiten onze gemeente. Zo
konden we -al was alles anders dan anders- toch samen Kerstfeest
vieren. Heel hartelijk dank voor allen die dit mogelijk hebben

gemaakt. En ook wel leuk om te vermelden: van onze jongste zoon
kreeg ik een fotootje gestuurd waarop te zien hoe is hoe onze
kleindochters (3 en 1 jaar oud) vol verbazing zitten te kijken naar
oma op de televisie.
3 januari:
Op deze zondag was een dienst van afscheid en (her)bevestiging
van ambtsdragers gepland. Ook dit kon niet doorgaan, we hopen
binnenkort meer informatie te kunnen geven over een nieuwe
datum, maar u zult begrijpen daarvoor moeten we eerst weer met
meer mensen in de kerk mogen zijn.
Ten slotte:
Graag wil ik u nog hartelijk danken voor de vele goede wensen
die ik voor mijn 65e verjaardag kreeg en die Piet en ik mochten
ontvangen rond de jaarwisseling. Wij wensen ook u Gods Zegen
en alle goeds voor het nieuwe jaar. En deze keer voeg ik daar aan
toe: houd moed en vertrouwen.
‘En ik zei tegen de engel die bij de poort van het (nieuwe) jaar
stond: ‘Geef mij een lamp, zodat ik veilig het onbekende kan
betreden.’ En hij antwoordde: ‘Ga naar buiten de duisternis in
en leg je hand in de hand van God. Dat zal voor jou beter zijn
dan licht en veiliger dan een bekende weg.’
Een hartelijke groet,
ds. Corry Biemond
VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Opbrengst collectes december 2020
Tijdens de Adventsperiode werd er gecollecteerd voor de
Voedselbank Goed Ontmoet, hetgeen het mooie bedrag van €
532,75 heeft opgebracht.
Tevens werd er gecollecteerd voor:
Kinderen in de Knel € 118,50 en voor het college van
Kerkrentmeesters € 153,75.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Zondag 10 januari
De 1e collecte is voor Light of Life en de 2e collecte is voor het
college van kerkrentmeesters.
Light of Life helpt kinderen in Nepal.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs is
onderwijs dat past in deze tijd, waar nieuwe inzichten in verwerkt
zijn, waar een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en
perspectief wordt geboden op een goede toekomst.
Light of Life helpt kinderen in Nepal om hen zo goed mogelijk voor
te bereiden op de toekomst. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun
eigen weg te vinden en de keuzes te maken die goed voor ze zijn.
Zondag 17 januari
De 1e collecte is bestemd voor Palliatieve Zorg en de 2e collecte is
bestemd voor het college van kerkrentmeesters.
Wat is Palliatieve Zorg? Wanneer je hebt gehoord dat je niet meer
beter wordt, dan kun je palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft
als doel om je leven draaglijker en comfortabeler te maken, door
lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden
of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Het gaat
hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en
naasten.
Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan
graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van
de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters
kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze
hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en
nog wilt doen. Met vriendelijke groet,
Christian, Corine, Hanneke en Lieneke
BEDANKT
Mijn hartelijke dank voor het mooie bloemstuk dat ik mocht
ontvangen voor het 16 jaar vrijwilligster zijn bij de kerkdiensten
in Hof van Nassau, ik was echt verrast. Ik heb dit altijd met liefde
gedaan.
Dinie van Wijk
KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal
gelden en op 21 januari a.s. verschijnt, inleveren voor 15 januari
a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Greet van Giels
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